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Dagsorden:  
 
 

1) Digital Medicinpåmindelse (DMP) 

 
Beslutning:  
 
Chefforum tog oplægget fra Per Bo Nørgaard Andersen, Christina Bjerking og Majbritt Aagaard 
(MTIC) til efterretning og drøftede herefter projektet. I forhold til ”Proof of Concept” (POC) er 
det ønsket, at flere kommuner deltager. Derfor opfordres kommunerne til at melde tilbage, 
såfremt man ønsker at indgå i POC´en. POC´en påbegyndes i januar 2020.  
 
Deadline for tilbagemelding på deltagelse i POCén 11. oktober.      

 
Referat:  
 
Punktet blev indledt med et oplæg fra Per Bo Nørgaard Andersen, Christina Bjerking og 
Majbritt Aagaard om perspektiverne ved Digital Medicinpåmindelse (DMP). Power points fra 
oplægget er vedlagt dette referat.  
 
På nuværende tidspunkt har Struer, Aarhus og Syddjurs kommuner været involveret i arbejdet 
med DMP, men til ”Proof of Concept” fasen, er det ønskeligt, at flere kommuner bliver 
involveret. Per Bo opfordrede derfor de øvrige kommuner til at melde ind, såfremt man ønsker 
at blive en del af POC´en. Tilbagemeldingen kan ske til Anders Horst Petersen, 
phoan@aarhus.dk . POC´en påbegyndes i januar 2020.  
 
På baggrund af det indledende oplæg drøftede Chefforum perspektiverne ved DMP. De 
væsentligste nedslag fra drøftelserne var:  
 

 DMP kan være en måde at lette sygeplejerskernes opgave 
 Kan der indtænkes en alarmfunktion til pårørende?  
 Der kan være tekniske udfordringer med implementeringen af DMP i kommunerne i 

form af firewalls m.m. (det vil kræve involvering af de stedlige IT afdelinger at løse 
disse problemer) 

 En bekymring for at DMP kan overkomplicere noget som i udgangspunktet er relativt 
enkelt 

 Fokus på hvad der efterspørges ude hos frontlinjepersonalet 
 Det kan være en udfordring at nå en kritisk volumen af borgere  
 FSC skal være i stand til at tilpasse servicen den enkelte kommune – den rigtige 

teknologi på rette sted!   
 
 
Oplæg v/ Per Bo Nørgaard Andersen, Fælles Servicecenter og Christina Bjerking, Hedensted 
kommune 
 
 
Indstilling: 
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At Chefforum drøfter baggrundsnotat om Digital Medicin Påmindelse (DMP) og 
den foreslåede iværksættelse af et ”Proof of Concept” blandt udvalgte kommuner 

 
At Chefforum drøfter perspektiverne for en storskalaimplementering i Midtjylland 

 
Sagsfremstilling: 
 
Projektet ”Medicin til tiden” blev præsenteret på mødet i Chefforum den 14. marts 2019. I 
projektet har Struer, Syddjurs og Aarhus Kommuner sammen med MTIC afprøvet 
implementering af teknologier til medicindispensering og medicinpåmindelse. Projektet har vist 
et klart potentiale for at frigøre tid hos de sundhedsfaglige medarbejdere fordi ydelsen ”hjælp 
til medicin” ikke er baseret på fysisk tilstedeværelse. For borgerne er der gevinster som øget 
frihed, egenomsorg og en øget kvalitet i administration og indtagelse af medicin. 
 
Efterfølgende er der i samarbejde mellem 7 kommuner, Fælles Servicecenter, MTIC og KOSU-
sekretariatet udarbejdet et baggrundsnotat om mulighederne for at udbrede Digital Medicin 
Påmindelse (DMP) i storskala blandt kommunerne i Midtjylland. Anbefalingen fra 
arbejdsgruppen er, at der iværksættes et såkaldt ”Proof of Concept (POC) fordi der vurderes at 
være et potentiale i at udbrede DMP. Det nuværende grundlag anses dog for at være 
utilstrækkeligt til at træffe en beslutning om udbredelse af DMP i stor skala. 
 
Proof of Concept (POC) 
Derfor anbefales det i første omgang iværksættes et ”Proof of Concept”, med de igangværende 
kommuner inden det overvejes at implementere DMP i storskala. POC’en skal tilvejebringe det 
fornødne videns- og datagrundlag for at afklare hvorvidt DMP med fordel kan implementeres i 
stor skala. MTIC-projektet ”Medicin til tiden” har blandt andet tydeliggjort, at hverken den 
samlede værdikæde, den kommunale interne organisering eller beregningsgrundlaget for en 
storskalaimplementering på nuværende tidspunkt er klar. POC´en skal teste det fulde koncept, 
herunder den samlede værdikæde og forbedre datagrundlaget. Figuren illustrerer de hidtidige 
og næste mulige skridt i processen. 
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Første fase med projekt ”Medicin til tiden” er afsluttet, hvorfor det skal besluttes om POC’en 
skal iværksættes i forlængelse heraf. 
 
Leverancen fra Fælles Servicecenter (FSC) 
Fælles Servicecenter vil i forbindelse med POC’en og en potentiel storskala implementering af 
DMP have til opgave at levere medicindispensere til de borgere, som visiteres til ydelsen. Det 
vil konkret betyde, at FSC stiller et sortiment af medicindispensere (med forskellige 
funktionaliteter) til rådighed for kommunerne.  
 
Som skitseret nedenfor vil basisydelsen ud over et sortiment af forskellige medicindispensere 
omfatte pakning, klargøring, levering, afhentning og i sidste ende skrotning. Desuden vil det 
også omfatte support ift. løsningerne. FSC vil kunne tilbyde en fleksibilitet i sortiment og 
opgaveløsning på tværs af kommunerne afhængig af ønsker og behov i den enkelte kommune. 
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 FSC’s opgave 
 

Medicindispensere leveres i udvalg 
 

Basisydelse Mulige serviceydelser 
Service Opsætning Support Opfyldning  

medicin 
Oplæring  
borger 

Alarm 

Pluk og pak 
fra lager, 
klargøring, 
rengøring og 
skrotning 

Kørsel, 
opsætning, 
nedtagning 

Telefonisk Afhentning af 
medicin og 
opfyldning af 
medicindispenser 

Oplære 
borgeren i at 
bruge 
teknologien 

Reaktion på 
at medicin 
ikke tages 
rettidigt 

     
Afhængig af den enkelte kommunes behov vil det være muligt at tilkøbe forskellige 
serviceydelser i tilknytning til medicindispenseren. 
 
Derudover kan de respektive opgaver for kommuner og FSC ift. POC og evt. storskala 
implementering opstilles således: 
 
POC kommunerne – 
opgaver 

 Fælles servicecenter – opgaver  Storskalaimplementering 
Kommunerne – opgaver 

 Bidrage til de 
endelige 
beskrivelser 

 Teste 
arbejdsgange, 
leverancekæde 
mv. 

 Bidrage med 
løbende 
opfølgning og 
tilpasninger 

 Bidrage til 
aftaler med 
apoteker, PLO 
med videre 

  Innovativt indkøb 
 Indgå aftaler med 

leverandører 
 Adm. fakturering og 

kontraktstyring 
 Manualer og instrukser 
 Teknisk support  
 evt. Vært for 

Implementeringssekretariat  
 Logistik 
 evt. opfyldning 
 evt. opsætning 
 evt. oplæring 
 evt. overvågning af 

alarmer  
 

  Gøre organisationen klar til 
at tage i mod og få gavn af 
teknologien  

 Tage DMP i brug  
 Etablere lokal 

implementeringsorganisering 
 Tage stilling til 

opgaveplacering og brug af 
FSC 

 Økonomi (fælles investering) 
 

 
 
Estimeret gevinstpotentiale og investeringer 
Som det fremgår af baggrundsnotatet, viser beregninger på det nuværende erfaringsgrundlag 
et økonomisk potentiale i forbindelse med DMP i Midtjylland i omegnen af 22.000 kr. pr. borger 
(se baggrundsnotatet for en nærmere uddybning). Der er tale om en besparelse af beregnet  
tidsforbrug ved levering af den samme ydelse ”hjælp til medicin” ved brug af DMP). Der er 
således tale om en bruttobesparelse. 
 
I beregningerne er dog ikke medtaget et eventuelt økonomisk gevinstpotentiale i forhold til 
eksempelvis reduktion i utilsigtede hændelser, kommunal medfinansiering i forhold til 
reduktion i antallet af ind(gen)-indlæggelser, udskydelse af behov for tungere hjælp fra  
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kommunen og flere andre ting som kan have en positiv økonomisk effekt i forbindelse med en 
storskalaimplementering af DMP. 
 
Omvendt vil en storskala implementering også være forbundet med investeringer i selve 
implementeringsopgaven samt udgifter til udbud og udvikling. Investeringsomkostningerne for 
kommunerne i Midtjylland forventes at beløbe sig til kr. 3.75 mio. kr. samlet over en periode 
på 3,5 år. Dertil kan komme udgifter til en evt. etablering af snitflader til EOJ (CURA/Nexus) 
samt følgeforskning hvis det prioriteres. 
 
De løbende driftsomkostninger til DMP teknologi (leasing), opsætning og support 
(basisydelser) og evt. tilvalg skal også medregnes på udgiftssiden.  
 
 

2) Henvendelse til Lægemiddelstyrelsen vedr. opbevaring og anvendelse af medicin 
til borgere med KOL. 
 
 
 

Beslutning:  
 
Chefforum fulgte indstillingen.  
 
Referat:  
 
Chefforum drøftede kort henvendelsen til Lægemiddelstyrelsen. Der var generelt opbakning til 
at godkende henvendelsen til Lægemiddelstyrelsen.   
 
 
Indstilling: 

 
At Chefforum drøfter og godkender henvendelsen til Lægemiddelstyrelsen om 
opbevaring og anvendelse af inhalationsmedicin til borgere med KOL som oplever 
akut forværring. 

 
 

Sagsfremstilling: 
 
I forlængelse af drøftelsen om fælles rammer for medicinhåndtering på seneste møde i 
Chefforum har spørgsmålet været drøftet i den relevante arbejdsgruppe under 
Landsdelsprogram Midtjylland.  
 
Forslaget fra arbejdsgruppen er, at der i første omgang rettes henvendelse til 
Lægemiddelstyrelsen for at få dispensation, til at de kommunale akutteams/akutfunktioner i 
Midtjylland på delegation kan opbevare og anvende Berodual (inhalationsvæske til nebulisator 
1,25 + 0,5 mg/behol.). 

Det vil dermed være muligt for monitoreringsenheden at igangsætte en hurtigtvirkende 
behandling i samarbejde med de kommunale akutteams/akutfunktioner. 

Denne problemstilling er særligt relevant i det tidsrum hvor der ikke er adgang til 
medicinudlevering på apoteker og en opstart af behandling med ny medicin derfor vil kræve en 
indlæggelse. Derfor er det ønsket at afprøve muligheden til gavn for de borgere som 
alternativt skal indlægges på en akutafdeling eller hvor behandling forventes at kunne 
stabilisere helbredstilstanden. 
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Henvendelsen og finansieringen drøftes ligeledes i Programstyregruppen for telemedicinsk 
hjemmemonitorering til borgere med KOL (også den 13. september). 

 

3) Drøftelse af IV  
 
 
Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen fra Kate Bøgh til efterretning. 
 
Referat:  
Kate Bøgh orienterede kort om drøftelserne med den regionale ledelse omkring finansieringen 
af en kommende IV aftale. Der var opbakning til, at man fra kommunal side først bør gå videre 
med arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe, når regionen har tilkendegivet at ville være med- 
finansierende på IV behandlingen i kommunalt regi.  
 
Flere kommuner pegede på, at såfremt der ikke bliver godkendt en IV aftale inden årsskiftet, 
vil man blive nødt til at opsige de eksisterende bilaterale aftaler på området.    
 
 
Indstilling:  
 

At Chefforum tager orientering fra KOSU næstformand, Kate Bøgh, til orientering.  
 
Sagsfremstilling:  
 
På Sundhedskoordinationsudvalgets møde 30. april besluttede man at igangsætte et nyt 
arbejde med henblik på en fælles samarbejdsaftale for IV i kommunalt regi. Af beslutningen på 
SKU mødet fremgår det at: ”Sundhedskoordinationsudvalget finder det relevant, at der laves 
en fælles IV-aftale med fokus på borgerperspektivet og anerkender samtidig, at der er behov 
for en løsning omkring økonomien”. Der er i regi af Sundhedsstyregruppen nedsat en 
arbejdsgruppe, der skal udarbejde et forslag til en samarbejdsaftale. Fra kommunal side 
udgøres gruppen af Kate Bøgh, direktør i Favrskov Kommune (kommunal medformand i 
arbejdgruppen), Mette Andreasen, direktør i Viborg Kommune og Kristine Markvorsen, 
sundhedschef i Aarhus Kommune. Arbejdsgruppen understøttes i deres arbejde af to mindre 
ad hoc grupper, der dels skal se på økonomien i en kommende aftale og dels udarbejde et 
udkast til en faglig aftale. Arbejdsgruppen har endnu ikke haft det første møde, men på et 
formandskabsmøde før sommerferien klarlagde Kate Bøgh for den regionale ledelse, at 
forudsætningen for, at kommunerne vil gå videre med udarbejdelsen af en ny 
samarbejdsaftale for IV er, at regionen principielt tilkendegiver en villighed til at være 
medfinansierende for IV behandling i kommunalt regi. På Kommunaldirektør netværket (KD-
Net) 19. august tilkendegav regionens koncerndirektør, Pernille Blach Hansen, at regionen ikke 
på nuværende tidspunkt vil tilkendegive om man vil være medfinansierende, men henviser til 
at man afventer resultatet af de nationale økonomiforhandlinger mellem Dansk Regioner og 
regeringen.  
 
Sideløbende med de indledende sonderinger på direktionsniveau har KOSU sekretariatet 
igangsat en afdækning af forbruget af IV i kommunerne og de faglige aspekter ved de 
eksisterende bilaterale ordninger, som findes ud i klyngerne. For så vidt angår afdækningen af 
”IV forbrug” i kommunerne, er kommunerne blevet bedt om en tilbagemelding på antal unikke 
borgere, antal besøg og direkte borgertid. Alle de kommuner, der leverer IV, har meldt tilbage 
til sekretariatet på de tre paramenter. Tilbagemeldingen viser nogen variation imellem 
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kommunerne. Der er derfor behov for at samle data fra alle kommuner i et skema, som sendes 
til kvalificering hos de kommunale data- og økonomimedarbejdere inden der kan drages nogen 
konklusioner ift. denne del af afdækningen. Det er forventningen, at denne kvalificering af data 
kan være afsluttet ultimo september. Med hensyn til de faglige aspekter ved de eksisterende 
IV aftaler/projekter, vil der på Chefforum blive givet en kort mundtlig orientering herom.      
 
 

4) Neurologiområdet og samarbejdet med Hammel Neurocenter  
 
Beslutning:  
 
Chefforum drøftede mulighederne og udfordringerne på neurologiområdet.  
 
Ang. Problemstillingen med borgere på venteliste til det højt specialiserede tilbud på Hammel 
Neurocenter, blev det besluttet, at de kommuner (f.eks. Aarhus), som har gjort sig erfaringer 
med venteliste borgere, sender evt. beskrivelse af, hvordan de arbejder med Hammel 
Neurocenter til KOSU sekretariatet. Herefter vil sekretariatet samle materialet og sende det 
alle 19 kommuner til inspiration.   
 
 
Referat:  
 
 
4.a. Status fra den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. udgående og rådgivende funktioner på 
neurologiområdet. 
 
Trine Brøcker orienterede om arbejdet i den nedsatte arbejdsgruppe vedr. udgående og 
rådgivende funktioner. Arbejdsgruppen har mødtes to gange og er godt på vej i forhold til en  
samarbejdsaftale for apopleksiteams i Midtjylland. Arbejdsgruppen har også indledningsvist 
drøftet perspektiverne for udgående og rådgivende funktioner fra det højt specialiserede 
niveau på Hammel Neurocenter. Denne drøftelse er imidlertid betydelig mere kompleks og 
afhænger tillige af både regionens spareplan på neurologiområdet samt gennemførelsen 
puljeprojekt 4 – kompetenceudvikling og rådgivning – under det nationale servicetjek af 
hjerneskadeområdet. Derfor vil formandskabet for arbejdsgruppen rette henvendelse til 
opdragsgiver – Sundhedsstyregruppen – for en afklaring af de videre arbejdsopgaver for 
gruppen. Fra de kommunale medlemmer af arbejdsgruppen er det imidlertid allerede slået 
fast, at evt. udgående funktioner fra Hammel Neurocenter skal ske ud fra grundig 
behovsvurdering og herunder hvilke alternativer, der allerede findes i kommunalt regi.     
 
4.b. Den regionale spareplan for neurologiområdet.  
 
Ingen særlige bemærkninger til dette punkt.  
 
 
4.c. Borgere på venteliste til højt specialiserede tilbud 
 
Hanne Linnemann, Aarhus Kommune, orienterede om Aarhus Kommunes arbejde med 
”venteliste” borgere, som er udskrevet til kommunalt regi med en genoptræningsplan på 
specialiseret niveau til Hammel Neurocenter, men som ikke kan komme til pga. af manglende 
kapacitet i Hammel. Andre kommuner f.eks. Herning Kommune har også gjort sig erfaringer 
med problemstillingen omkring borgere på venteliste. Derfor aftalte Chefforum, at beskrivelser 
af, hvordan de enkelte kommuner arbejder med problemstillingen sendes til KOSU 
sekretariatet, (jmav@aarhus.dk) med henblik på, at disse sammenskrives og sendes ud til 
inspiration for alle kommuner.     
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Indstilling:  
 

At Chefforum drøfter udfordringer og muligheder på neurologiområdet – herunder 
drøftelse af perspektiver for udgående funktioner fra Hammel, betydningen af 
spareplanen for neurologiområdet i Region Midtjylland samt problemstillingen 
omkring borgere på venteliste til det højt specialiserede tilbud på Hammel 
Neurocenter.   

 
 
Sagsfremstilling:  
 
4.a. Status fra den tværsektorielle arbejdsgruppe vedr. udgående og rådgivende 
funktioner på neurologiområdet.  
 
Punktet indledes med en kort orientering fra Trine Brøcker, der er kommunal medformand for 
den nedsatte arbejdsgruppe.  
 
 
På møde i Sundhedsstyregruppen 27. marts godkendte man kommissorium for tværsektoriel 
arbejdsgruppe til udarbejdelse af forslag til fælles model for udgående og rådgivende funktion 
for borgere med apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade. Konteksten for nedsættelse af 
arbejdsgruppen var den regionale sparerunde på neurologien og som en delmængde heraf, at 
se på behovet for udgående og rådgivende funktioner fra det specialiserede tilbud på Hammel 
Neurocenter. Herudover blev arbejdsgruppen bedt om at udarbejde et forslag til ensretning af 
de eksisterende apopleksiteams på hovedfunktionsniveau.  
 
Arbejdsgruppen har afholdt to møder henover sommeren. På møderne har der bl.a. været en 
præsentation af de eksisterende apo-teams og på baggrund heraf har en mindre skrivegruppe 
udarbejdet et foreløbigt udkast til en ny samarbejdsaftale for apopleksiteams i den midtjyske 
region. Foruden ensretningen af apopleksiteams er arbejdsgruppen blevet bedt om at se på, 
hvilke andre behov, der kan være for udgående funktioner fra Hammel Neurocenter på det 
højt specialiserede område. Dette arbejde afhænger imidlertid meget af, hvilke resultater man 
kommer frem til i puljeprojekt 4 under det nationale servicetjek. Puljeprojekt 4 har fokus på 
kompetenceudvikling og rådgivende funktion fra det højt specialiserede enheder til 
kommunerne. Hammel Neurocenter har projektlederrollen på projektet. I efteråret 2019 
gennemføres, der kursusdage for relevante ansatte – fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. –  i 
de kommuner, som er involveret i projektet. Fra de Midtjylland deltager Aarhus, Odder, 
Ringkøbing-Skjern og Randers kommuner. I forhold til den anden del af projektet vedr. de 
udgående funktioner, er der endnu ikke iværksat initiativer. Det er forventningen, at dette vil 
ske ultimo 2019 og ind i 2020.    
 
4.b. Den regionale spareplan for neurologiområdet.  
 
Regionsrådet besluttede i september 2018 at der skal laves en faglig og kapacitetsmæssig 
gennemgang af neurologien og neurorehabliterings-området. Formålet med arbejdet er:  
 

 at understøtte effektiv drift, gode patientforløb og et godt patientflow inden for 
neurologien og neurorehabiliteringsområdet  

 at styrke de faglige miljøer 
 at generere en besparelse på ca. 10 mio. kr. fra 2020 og frem 

 
På baggrund af arbejdet i en intern regional arbejdsgruppe fremsendte regionen 19. juni 
”Forslag og tiltag fra gennemgang af neurologien og neurorehabiliteringsområdet” til høring 
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hos bl.a. kommunerne. Forslaget indeholder en række forslag til ændringer indenfor den 
regionale neurologi. Blandt de væsentligste for kommunerne kan nævnes:  
 

 Fælles visitation, der også kommer til at omfatte hovedfunktionsniveau 
 Etablering af rejsehold inden for neurologi 
 Etablering af model for udgående og rådgivende funktioner 
 Samling af neurorehabilitering på hovedfunktionsniveau i tilknytning til neurologi 

    
KOSU har afgivet et høringssvar til forslaget. Høringssvaret og høringsmaterialet er vedlagt til 
orientering.   
 
4.c. Borgere på venteliste til højt specialiserede tilbud 
  
Flere kommuner har oplevet, at borgere med komplekse neurologiske problemstillinger bliver 
udskrevet til kommunerne med en genoptræningsplan på specialiseret niveau, imens de venter 
på, at der bliver ledig kapacitet på Hammel Neurocenter. Konsekvensen heraf kan for borgerne 
kan være varigt tab af funktionsevne. Chefforum bedes drøfte erfaringerne med denne 
problemstilling.       
 
 

5) Status på fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder 
 
Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen vedr. status på fasttilknyttede læger til efterretning.  
 
Referat:  
 
Sine Møller Sørensen, KOSU sekretariatet, orienterede indledningsvist om status for de 
fasttilknyttede læger på plejecentre og bosteder. Sines Power Points er vedlagt dette referat.  
 
Økonomiforhandlinger mellem KL og regeringen medførte ikke nye centrale midler til 
ordningen med fasttilknyttede læger. Det er derfor op til lokal prioritering i de enkelte 
kommuner, hvorvidt man også fremadrettet finansierer den sundhedsfaglige rådgivning i 
ordningen.  
 
  
Indstilling: 
 

At Chefforum tager status på ordningerne om fasttilknyttede læger til efterretning 
 

At Chefforum drøfter, om der er elementer i ordningerne, der kalder på fælles 
handlinger på tværs af de 19 midtjyske kommuner 

 
Sagsfremstilling: 
 
Chefforum drøftede på møde 18. marts 2019 erfaringerne med fasttilknyttede læger på 
plejecentre. Det blev aftalt, at KOSU-sekretariatet laver en rundspørge blandt kommunerne 
om ordningen, som kan tages op på et kommende møde i chefforum.  
 
Der er derfor sendt et spørgeskema til de 19 midtjyske kommuner om arbejdet med 
ordningerne om fasttilknyttede læger på plejehjem og bosteder. På mødet præsenteres 
resultaterne af tilbagemeldingerne fra kommunerne.  
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Formålet er videndeling og at afdække, om der er fælles temaer eller problemstillinger, der 
med fordel kan rejses i fællesskab på tværs af de 19 midtjyske kommuner.  
 
Aftaler om fasttilknyttede læger 
I den midtjyske region er der disse aftaler om fasttilknyttede læger: 
 

1. Delaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre 
(november 2016) 

2. Tillæg (allonge) om faste læger tilknyttet botilbud efter servicelovens § 108 for borgere 
med psykiske lidelser (april 2018) 

3. Rammeaftale for sundhedsfaglig rådgivning på bosteder i den midtjyske region 
(september 2019). (Rammeaftalen gælder for alle typer bosteder, udover botilbud efter 
§ 108 for borgere med psykiske lidelser) 

 
Aftalerne kan læses her: 
https://www.laeger.dk/sites/default/files/rammeaftale_plejecentre_og_bosteder.pdf 
 
Fasttilknyttede læger på plejecentre 
Siden november 2016 har de 19 midtjyske kommuner og praktiserende læger arbejdet på at 
udmønte aftalen om implementering af initiativ om faste læger på plejecentre. I 9 kommuner 
er der fasttilknyttede læger på alle plejecentre, i 3 kommuner gælder det for omkring 90% af 
plejecentrene og 4 kommuner oplyser, at der er fasttilknyttede læger på op til 2/3 af 
plejecentrene. I 3 kommuner har det endnu ikke været muligt at implementere ordningen, 
eller der er fundet andre løsninger.  
 
Aftalen indebærer, at fasttilknyttede læger yder generel sundhedsfaglig rådgivning til 
personalet på plejecentrene, samt at beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en 
fasttilknyttet læge som egen læge. Generelt er det lagt ud til det enkelte plejecenter i 
samarbejde med den fasttilknyttede læge at vælge emner for og tilrettelægge den 
sundhedsfaglige rådgivning inden for en overordnet ramme. Beskrivelser af den 
sundhedsfaglige rådgivning er vedlagt til inspiration sammen med eksempler på læring og 
erfaringer med ordningen.  
 
Kommunerne har som en del af satspuljen for sundheds- og ældreområdet 2016-19 fået 
midler til indfasning af ordning om fasttilknyttede læger på plejehjem. Samlet har de midtjyske 
kommuner fået tilført 22 mio. kr. over den fireårige periode. Midlerne er tænkt som et 
implementeringstilskud, indtil ordningen er fuldt implementeret, og udløber ved udgangen af 
2019.  
 
KOSU har i maj 2019 på vegne af de midtjyske kommuner henvendt sig til KL og gjort 
opmærksom på behovet for fornyede midler til ordningen. KOSU har peget på, at fortsat 
finansiering af ordningen skal sikre 
 

 at ældre, sårbare borgere på plejehjem får den rette behandling og pleje via et styrket 
samarbejde mellem praktiserende læge og plejepersonale 

 at de borgere, der som følge af ordningen har skiftet læge fortsat sikres, at der kommer 
en fast læge på plejehjemmet. Mange borgere på de plejehjem, der har en fasttilknyttet 
læge, har valgt at skifte læge.  

 at alle plejehjem fremadrettet fortsat har mulighed for at få sundhedsfaglig rådgivning 
fra en læge. I takt med udbygningen af det nære sundhedsvæsen ændrer de faglige 
krav til personalet på plejehjem sig løbende. Samtidig betyder udskiftning af 
medarbejdere på plejehjem, at der er et kontinuerligt behov for sundhedsfaglig 
rådgivning og opkvalificering.   



   

12 
 

 at ordningen konsolideres og fortsat udbredes  
 

Hvis der ikke afsættes midler til ordningen fra nationalt hold, vil det fremadrettet være op til 
den enkelte kommune at afsætte evt. midler til ordningen.  
 
 
Fasttilknyttede læger på bosteder 
På samme måde kan der tilknyttes faste læger til bosteder efter servicelovens §108 for 
borgere med psykiske lidelser. Kommunerne har fået midler til opgaven, som en del af 
handlingsplanen for forebyggelse af vold på botilbud. På landsplan er der afsat 17 mio. kr. til 
ordningen for perioden 2017-20.   
 
Endelig kan den enkelte kommune indgå aftale med praktiserende læger om sundhedsfaglig 
rådgivning på alle øvrige typer af bosteder (rammeaftale for sundhedsfaglig rådgivning på 
bosteder). Der er tale om en frivillig rammeaftale, som den enkelte kommune kan vælge at 
gøre brug af ud fra en konkret vurdering af lokale behov og muligheder. Der medfølger ikke 
finansiering til ordningen, hvorfor kommunerne selv skal finansiere den sundhedsfaglige 
rådgivning på bosteder udover bosteder efter §108 for borgere med psykiske lidelser.  
 
Tre kommuner oplyser, at man har enkelte læger tilknyttet bosteder og/eller har sat en proces 
i gang med at få udbredt ordningen.  
 
 
 

6) Kommunal deltagelse i forbedringsvejlederuddannelsen  
 
 
Beslutning:  
 
Forbedringsvejlederuddannelsen blev drøftet. Ud fra drøftelserne vil KOSU sekretariatet i 
samarbejde med Koncern Kvalitet, Region Midtjylland, udarbejde et revidereret bud på 
forbedringsvejlederuddannelsen i et kommunalt og tværsektorielt perspektiv.  
 
Referat:  
 
Punktet blev indledt af Mads Venø Jessen med en kort præsentation af 
forbedringsvejlederuddannelsen. Power points er vedlagt referatet.  
 
Chefforum drøftede efterfølgende de kommunale perspektiver ved 
forbedringsvejlederuddannelsen:  
 

 Forbedringsvejlederuddannelsen har et regionalt udgangspunkt. Det er vigtigt, at 
såfremt kommunerne skal indgå mere formelt og systematisk i uddannelsen, skal den 
have et mere kommunalt og tværsektorielt sigte,  

 Forbedringsvejlederuddannelsen bygger på forbedringsmodellen og PDSA cirklen, som 
flere kommuner kender og bruger, 

 Prisen på uddannelsen skal nedbringes fra de nuværende 40.000 kr. pr. 
uddannelsesforløb, hvis kommunerne skal involvere sig i 
forbedringsvejlederuddannelsen 

 
Med ovenstående in mente, vil KOSU sekretariatet i samarbejde med Koncern Kvalitet i Region 
Midtjylland, udarbejde et oplæg på en tilrettet forbedringsvejlederuddannelse, som vil blive 
forlagt Chefforum og DKS på først kommende møder i 2020.   
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Indstilling:  
 

At Chefforum drøfter hvordan et fælles hold på forbedringsvejlederuddannelsen 
finansieres herunder om det skal finansieres i fællesskab eller som 
deltagerfinansiering. 

 
 
Sagsfremstilling:  
 
Baggrund  
Sundhedsstyregruppen gav på mødet den 31. januar 2019 opbakning til, at forbedringsmodellen 
bruges som ramme for arbejdet med kvalitetsudvikling i det tværsektorielle 
sundhedssamarbejde. Sundhedsstyregruppen besluttede i den sammenhæng, at der ønskes 
etableret et fælles hold på Forbedringsvejlederuddannelsen1, der går på tværs af region, 
kommuner og evt. almen praksis.  
 
Forbedringsvejlederuddannelse 
Ved at gennemføre Forbedringsvejlederuddannelsen tilegner deltagerne sig kompetencer til at 
stå for gennemførsel af forbedringsprojekter i egen organisation. 
Forbedringsvejlederuddannelsen har været gennemført i Region Midtjylland siden 2017 og der 
er pt. ca. 200 regionale medarbejdere, der har gennemført uddannelsen. Uddannelsen er 
udviklet i et tæt samspil med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.  
 
Et forbedringsvejlederhold på tværs af regionen og kommunerne struktureres således, at 
deltagerne byder ind med projekter vedr. tværsektorielle problematikker med en 
udfordring/kvalitetsbrist, som har interesse for både kommunen og regionen. Inden studiestart 
vil deltagerne, understøttet af de relevante ledere fra begge sektorer, skulle finde en 
studiemakker og et tværgående projekt, som de i fælleskab arbejder på under uddannelsen. 
Derved opnår deltagerne selv en fornemmelse for, hvilke problematikker der kan og vil opstå i 
projekter på tværs, inden de skal vejlede andre, ligesom det vil styrke det relationelle arbejde 
mellem regionen og kommunerne. Et forbedringsvejlederhold med tværgående projekter kan 
etableres med forskellige emner/temaer, men det kan også vælges at lave en tematiseret 
uddannelse, hvor projekterne skal være tematiseret om et konkret emne.  
 
Økonomi 
Et hold på forbedringsvejlederuddannelsen koster 1.400.000 kr. med ca. 35 deltagere. Det vil 
sige 40.000 kr. pr. deltager. Heraf er 580.000 kr. udgifter til materialer og lokaler mv. og 
822.500 kr. er undervisningsomkostninger, som ikke varierer afhængigt af antal deltagere.   
 
 
De videre skridt 
DEFACTUM kan udarbejde et detaljeret projektoplæg om forbedringsvejlederuddannelsen, hvis 
der er enighed om det. Chefforum bør vurdere, hvorvidt der er andre fora eller relevante 
parter, som bør inddrages for at sikre et fornuftigt grundlag at gennemføre initiativerne på.  
 
 

 
1 (Du kan læse mere om uddannelsen her https://www.defactum.dk/om-DEFACTUM/kerneydelser/forbedringsarbejde/forbedringsvejlederuddannelsen/ eller 

her hvor syv forbedringsvejledere fortæller om deres projekter og uddannelsen; På vej frem – Forbedringsvejlederne fortæller) 
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7) HjerteKomMidt 
 

Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen til efterretning.  
 
Referat:  
 
Mads Venø Jessen indledte punktet med en kort orientering om status for HjerteKomMidt.  
 
Chefforum drøftede herefter HjerteKomMidt. Der var opbakning til at arbejde på en udvidelse 
af HjerteKomMidt til kommuner i andre regioner. Dette vil kræve en ny governance struktur og 
der vil blive arbejdet på at bringe monitorering af fase 2 hjerterehabilitering op på et 
kommende møde i KL´s sundhedsstrategiske gruppe.  
 
Flere mødedeltager pegede på potentielle udviklingspunkter i HjerteKomMidt, som f.eks. 
muligheden for registrering af hjemmetræning. Det blev derfor forslået, at der iværksættes en 
evaluering af HjerteKomMidt blandt kommuner, så der bliver mulighed for at komme med 
forslag til at forbedre HjerteKomMidt. KOSU sekretariatet vil se på muligheden for en sådan 
evaluering i samarbejde med DEFACTUM.  
 
 
Indstilling:  
 
At Chefforum tager orienteringen vedr. HjerteKomMidt til efterretning.  
 
Sagsfremstilling:  
 
HjerteKomMidt har siden årsskiftet 2017 været i drift i alle midtjyske kommuner med 
undtagelse af Samsø. Der foreligger på nuværende tidspunkt to årsrapporter fra 
HjerteKomMidt, som begge kan findes på sundhedsaftalens hjemmeside.  
 
Den seneste rapport kan tilgås her: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/resultater/rapport-hjertekommidt-2018.pdf  
 
Der har siden etableringen af HjerteKomMidt været en række udviklingstiltag f.eks. inkludering 
af HADS screening og muligheden for træk på populationsniveau på tværs af f.eks. klyngerne. 
Hertil kommer at der har været en løbende drift af server og brugersupport fra DEFACTUM til 
de kommunale terapeuter, undervisning og lovpligtig revisonserklæring. I budgettet for 
HjerteKomMidt 2019 (vedlagt) er der afsat 325.500 kr. til drift. Derudover lægges der op til at 
bruge 200.000 kr. til at skabe en systemisk snitflade således, at data fra HjerteKomMidt kan 
overføres til Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase (DHRD) i RKKP regi. Overførelsen af data fra 
HjerteKomMidt til DHRD kommer som lovgivningsmæssigt krav jf. ”Bekendtgørelse om 
indberetning til godkendte kliniske kvalitetsdatabaser og videregivelse af data til 
Sundhedsdatastyrelsen” 
(bek.nr.:https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201700 ). Endelig er der i 
budgettet for 2019 afsat 25.000 kr. til tilretning af databasen ift. Nye nationale indikatorer og 
et ønske om en udviklingspulje på 75.000 kr.  
 
 
I regi af det nationale sundhedsdataprogram arbejder KL bl.a. med at udvikle en såkaldt gate 
way for kommunale sundhedsdata. Gate way´en er en fællesoffentlig teknisk løsning, hvortil 
de kommunale fagsystemer kan indberette klassificerede data, som valideres og videresendes 
til forskellige dataanvendelser herunder data til kliniske databaser. Et kardinalt element i 
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projektet er en ensretning af data via standarderne i FSIII. DEFCATUM har på vegne af KL 
foretaget en kortlægning af kvalitetsindikatorer for kommunal rehabilitering (vedlagt). Af 
kortlægningen fremgår bl.a. at ”størstedelen af FSIII-klassifikationerne ikke kan anvendes i 
deres nuværende form til dokumentation og registrering af de indiktorvariable, der anvendes 
til at opgøre indikatorer for kommunal hjerte- og KOL-rehabilitering i regi af RKKP”. Der vil 
derfor skulle ske en tilpasning af FSIII standarderne ift. RKKP inden de kan finde anvendelse i 
gate way´en. Der er ikke noget klart tidsperspektiv på, hvornår KL´s generiske løsning med 
gate way´en vil være på plads, men det drejer sig sandsynligvis om flere år.  
 
Set i lyset af tidsperspektivet for en national løsning har kommuner fra andre regioner vist 
interesse for mulig deltagelse i HjerteKomMidt. På nuværende tidspunkt er Vordingborg 
Kommune, Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune fra Region Sjælland blevet tilkoblet 
HjerteKomMidt. Der er imidlertid behov for at indlede en drøftelse i KL regi, hvis flere 
kommuner fra de andre regioner skal med i HjerteKomMidt. Derfor vil KOSU´s repræsentanter 
via KL´s sundhedsstrategiske gruppe drøfte perspektiverne for udbredelse af HjerteKomMidt til 
de øvrige regioner. En del af drøftelsen vil være, hvordan der kan skabes en overordnet 
governance struktur og hvorledes der kan laves en retfærdig fordeling af omkostningerne til 
udvikling og drift af databasen.      
 
 

8) Koncept for kompetenceudvikling og læringsportal om ældresygdomme 
 
Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen fra Lis Kaastrup til efterretning  
 
Referat:  
 
Lis Kaastrup, Skanderborg Kommune, orienterede om arbejdet med udvikling af koncept for 
kompetenceudvikling og læringsportal om ældresygdomme. Lis power points er vedlagt 
referatet. 
 
Lis efterlyste kommuner, der gerne vil bidrage med at afprøve cases til den fælles 
læringsportal. Aarhus, Norddjurs, Randers og Holstebro kommuner tilkendegav, at man gerne 
vil teste casemateriale til portalen.  
 
 
Indstilling: 
 

At chefforum præsenteres for koncept for kompetenceudvikling i ældresygdomme 
(geriatri) og herunder fælles læringsportal 

 
Sagsfremstilling: 
 
Chefforum for sundheds- og ældrechefer drøftede på møde 14. marts 2019 kommunernes 
ønsker til koncept for kompetenceudvikling i forhold til ældresygdomme. 
Sundhedsstyregruppen har efterfølgende godkendt et koncept for kompetenceudvikling. 
Konceptet betyder blandt andet skal der i 2019 etableres en fælles læringsportal, som kan 
anvendes i forhold til sundhedspersonale i kommunerne. På læringsportalen samles en række 
cases, ekspertvideoer og værktøjer om tidlig opsporing og behandling af ældresygdomme.  
 
Arbejdet er forankret i Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland i samarbejde med 
geriater på Aarhus Universitetshospital. Men det er vigtigt, at kommunerne bidrager med input 
og forslag til relevante cases samt at 3-4 kommuner er med til at teste cases.  



   

16 
 

 
Lis Kaastrup, koncernchef for ældre og handicap i Skanderborg Kommune har deltaget i 
arbejdet og præsenterer konceptet, og hvad det indebærer for kommunerne. 
 
Baggrund 
Et af målene i sundhedsaftalen 2019-23 er at styrke samarbejdet om akut syge ældre og 
nedbringe antallet af akutte indlæggelser. Styrket rådgivning fra hospitaler til kommuner og 
almen praksis samt kompetenceudvikling skal bidrage til at realisere dette mål 
 
I regi af Sundhedsstyregruppen er der derfor tidligere udarbejdet en fælles model for 
rådgivning i forhold til ældresygdomme. Modellen betyder blandt andet, at der skal arbejdes 
videre med et fælles koncept for kompetenceudvikling i forhold til ældresygdomme. (Modellen 
for rådgivning kan findes i værktøjskassen for sundhedsaftalen: 
https://www.sundhedsaftalen.rm.dk/siteassets/vaerktojskasse/geriatrisk-radgivning-
aldresygdomme.pdf )   
 
En tværsektoriel arbejdsgruppe har udarbejdet et koncept for kompetenceudvikling, der blandt 
andet omfatter en fælles læringsportal. Konceptet er godkendt i Sundhedsstyregruppen på 
møde 3. maj 2019.  
 
Ældresygdomme er valgt som emne for en styrket rådgivning og kompetenceudvikling pga. af 
den demografiske udvikling. Flere ældre i befolkningen betyder, at der bliver flere borgere med 
geriatriske problemstillinger. Det medfører et øget behov for at forebygge, at ældre borgere 
bliver geriatriske patienter og for at kunne tilbyde den rette behandling til borgere med 
geriatriske problemstillinger. 
 
 

9) Udbredelse af medicinposen  
 
 
Beslutning:  
 
Kate Bøgh orienterede Chefforum om beslutningsprocessen for medicinposen.  
 
Referat:  
 
Kate Bøgh, Favrskov Kommune, indledte punktet med at orientere Chefforum om 
beslutningsprocessen omkring medicinposen. Forsøgsordningen med medicinposen udspringer 
af et politisk ønske på Sundhedskoordinationsudvalgets møde 13. december 2018 om at 
sprede de gode erfaringer fra Vest klyngen med medicinposen til de øvrige fire klynger. KOSU 
har, som kommunale repræsentanter i Sundhedsstyregruppen, tilkendegivet 
kommunaldeltagelse i en etårig forsøgsordning med medicinposen i 2020. Beslutningen har 
ikke været genstand for en bredere drøftelse i kommunerne, da der er tale om en begrænset 
økonomi og en afgrænset periode.  
 
 
På baggrund af Kate Bøghs orientering drøftede Chefforum processen og indholdet i 
forsøgsordningen med medicinposen. Flere deltagere udtrykte forundring over, at beslutningen 
om kommunal deltagelse i forsøgsordningen ikke involverede kommunerne bredere. Det er 
ønskeligt, at kommunerne altid inddrages i beslutningsprocessen, når der skal ske udbredelse 
af fælles initiativer. Endvidere pegede flere af de fremmødte sundhedschefer på, at flere af de 
regionale hospitalsenheder har forbehold for medicinposen i forhold til bl.a. hygiejne.  
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Med udgangspunkt i ovenstående vil KOSU formandskabet drøfte det videre arbejde med 
medicinposen med den regionale ledelse.  
 
   
Indstilling:  

 
At Chefforum tager orienteringen til efterretning 

 
Sagsfremstilling: 
  
Sundhedskoordinationsudvalget besluttede på møde 30. april at udbrede medicinposen til at 
gælde hele Region Midtjylland. Udbredelsen sker på baggrund af det pilotprojekt i Vest-
klyngen, hvor man har udviklet og afprøvet medicinposen. Tilbagemeldinger herfra er, at  
både borgere, pårørende, hospital og kommuner er glade for medicinposen.  
 
Som opfølgning på ovenstående har KOSU formandskabet overfor den regionale ledelse 
tilkendegivet kommunal opbakning til ordningen. Tilkendegivelsen er givet på vegne af de 19 
kommuner og under iagttagelse af, at der er tale om en forsøgsordning med en begrænset 
økonomi.    

 
 
På baggrund af estimaterne fra Vest-klyngens projekt har KOSU sekretariatet den 5. juli spurgt 
kommunerne om deres forventede behov for medicinposer. Dette for senest den 1. oktober at 
kunne afgive en samlet ordre hos leverandøren sammen med regionen. Til orientering er 
herunder indsat det skema med estimaterne, som var en del af mailen fra 5. juli.  

 
 

 

10) Forslag om temamøde om kvalitetsklynger i almen praksis 
 
 
Beslutning:  
 
Chefforum gav opbakning til afholdelse af temamøde om kvalitetsklynger i almen praksis.  
 
 
Referat:  
 
(se beslutning)  
 
Indstilling: 

 
At Chefforum tilkendegiver, om der i den enkelte kommune er etableret 
samarbejde med kvalitetsklynge(r) i almen praksis 

 
At Chefforum tilkendegiver, om der er interesse for et temamøde om 
kvalitetsklynger i almen praksis 

 
Sagsfremstilling: 
 
Som en del af overenskomsten for almen praksis indgår praktiserende læger i lokale 
kvalitetsklynger. Kvalitetsklyngerne er faglige fællesskaber, hvor lægerne drøfter kvalitet med 
udgangspunkt i data. Region Midtjylland understøtter kvalitetsklyngerne med blandt andet 
datapakker. Hensigten er også, at kvalitetsklyngerne med tiden kan indgå i det tværsektorielle 
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samarbejde med såvel kommune som hospital.  
 
Hvis der er interesse for det, kan der i løbet af 2019 arrangeres et temamøde om 
kvalitetsklynger i almen praksis, herunder hvordan kommuner kan bidrage og deltage i 
kvalitetsarbejdet i kvalitetsklyngerne. Til mødet inviteres nøglepersoner fra almen praksis og 
Region Midtjylland i forhold til kvalitetsklyngerne, sundheds- og ældrechefer samt andre 
nøglepersoner i kommunerne på området.  
 

 

11) Arbejdsgruppen vedr. den gode udskrivelse: Faglig kommentering i 
chefforum primo oktober 2019 

 
 
Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen til efterretning.  
 
Referat:  
 
Linda Bonde Kirkegaard, orientererede kort om arbejdsgruppen om den gode udskrivelse og at 
materialet forventeligt vil komme til kommentering i chefforum primo oktober. På et 
efterfølgende møde i arbejdsgruppen ultimo september 2019 er det dog besluttet at udskyde 
denne kommentering til senere, da gruppen har brug for længere tid til at udarbejde 
materialet. 
 
Indstilling: 
 

At Chefforum tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling: 
 
På mødet 13. december 2018 gav chefforum udtryk for, at aftalen om kommunal 
forberedelsestid er forældet og derfor hovedsageligt ikke anvendes.   
KOSU gav på mødet 3. maj 2019 opbakning til, at der nedsættes en midlertidig tværsektoriel 
arbejdsgruppe om den gode udskrivelse med opdrag at udarbejde forslag til principper/hensyn 
for at sikre den gode udskrivelse, som kan erstatte den nuværende aftale om kommunal 
forberedelsestid.  
 
Arbejdsgruppen udarbejder forslag i september 2019. Forslaget sendes til faglig kommentering 
i chefforum primo oktober 2019 med henblik på tilbagemelding og tilretning inden drøftelse i 
Sundhedsstyregruppen 6. november 2019. 
 
 
   
12) Udpegning af kommunal kontaktperson/tovholder på kampagnen om 

influenzavaccination i sæsonen 2019/2020  
 
Beslutning:  
 
Chefforum tog orienteringen til efterretning. Indmelding af kontaktperson til 
influenzakampagne kan ske til Linda Bonde Kirkegaard.  
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Referat:  
 
Linda Bonde Kirkegaard, orienterede om, at de fleste kommuner har indmeldt en 
kontaktperson til den fælles influenza kampagne mellem kommuner, region og alm. Praksis, 
som pågår i efteråret 2019. De kommuner, der endnu ikke har indmeldt en kontaktperson 
bedes gøre dette hurtigst muligt til Linda på libok@aarhus.dk    
 
 
Indstilling: 
 

At Chefforum tager orienteringen til efterretning. 
 
Sagsfremstilling:  
 
Den 27. august 2019 er udsendt materiale vedr. den fælles kampagne om influenzavaccination 
i sæsonen 2019/2020. Overordnet er kampagnen en gensidig aftale mellem regionen, 
kommunerne og almen praksis om, at alle i den kommende influenzasæson vil lægge ekstra 
tryk på ift. en fælles ambition om at øge antallet af ældre og kronikere, der bliver vaccineret 
mod influenza. 
 
Hver kommune bedes udpege en kommunal kontaktperson/tovholder på kampagnen til 
løbende kommunikation i periode – fx ift. modtagelse af det trykte kampagnemateriale samt 
de leverancer, der udsendes senere.  
 
Den kommunale tovholder meldes ind til KOSU sekretariatet på libok@aarhus.dk 
hurtigst muligt og inden den 17. september.  

 

13) Evt.  
 

 Dorte Jepsen, Ikast-Brande Kommune: der bør være fokus på standardiseret 
kommunikation særligt i forhold til sårbare patienter. Et punkt til et kommende møde i 
Chefforum. 

 Flere kommuner oplever en udfordring med, at alm. Praksis henviser mange lænderyg 
patienter til MR scanning på hospitalerne i stedet for at henvise træning i kommunalt 
regi eller vederlagsfri fysioterapi.   

 
 
KOSU sekretariatet vil indenfor kort tid udsende en mødekalender for Chefforum i 2020.  
 


